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1.1  Finalidade de utilização

O OPTISY UBD 8100 consiste num sensor de condutividade e um transmissor integrado numa 
unidade compacta. A saída do transmissor é de dois 4...20 mA, disponível para condutividade, 
concentração e temperatura. Este visor apresenta mais modos selecionáveis pelo utilizador, 
assim como avisos e "rótulos de produtos" especificados pelo mesmo. Além disso, existem duas 
saídas do interruptor para alarmes ou controlo. A cor de fundo pode ser definida em três cores, 
branco, verde ou vermelho - constante ou intermitente, controlada pelas configurações de 
alarme. O transmissor e o visor podem ser programados pelo ecrã tátil no visor ou através do 
software e da unidade de programação da ferramenta de configuração.

1.2  Instruções de segurança do fabricante

1.2.1  Copyright e proteção de dados

Os conteúdos deste documento foram criados com um enorme cuidado. Contudo, não 
fornecemos qualquer garantia que de os conteúdos estejam corretos, ou totalmente 
atualizados.

Os conteúdos e trabalhos deste documento estão sujeitos ao copyright. Os contributos de 
terceiros são indicados em conformidade. A reprodução, processo, divulgação e qualquer tipo de 
utilização fora daquilo que é permitido ao abrigo do copyright, requer a autorização por escrito 
do respectivo autor e/ou fabricante.

O fabricante tenta sempre observar os copyrights dos outros e apresentar trabalhos criados 
internamente ou trabalhos do domínio público.

A recolha de dados pessoais (tais como nomes, moradas ou endereços de e-mail) nos 
documentos do fabricante é sempre numa base voluntária, quando possível. Quando que viável, 
é sempre possível fazer uso das ofertas e serviços sem fornecer quaisquer dados pessoais.

Chamamos a sua atenção para o facto de que a transmissão de dados na Internet (p. ex. nas 
comunicações por e-mail) poderá acarretar falhas na segurança. Não é possível proteger 
completamente esses dados do acesso por parte de terceiros. 

Pelo presente proibimos expressamente a utilização de dados de contato publicados como parte 
do nosso dever de publicar qualquer publicação para o fim de nos enviar quaisquer materiais 
publicitários ou informativos que não tenhamos expressamente solicitado. 

CUIDADO!
A responsabilidade da utilização dos dispositivos de medição relativamente à adequabilidade, 
uso previsto e resistência à corrosão dos materiais utilizados contra o fluído medido reside 
apenas com o operador.

INFORMAÇÃO!
O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes de uma utilização indevida 
que não a prevista.
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1.2.2  Declaração de isenção de responsabilidade

O fabricante não será responsável por danos de qualquer natureza causados pela utilização dos 
seus produtos, incluindo, mas não se limitando a danos diretos, indiretos, acidentais e 
consequentes. 

Esta exoneração de responsabilidade não se aplica no caso do fabricante ter agido 
deliberadamente ou com grande negligência. No caso de qualquer lei aplicável não permitir 
esses limites sobre garantias implícitas ou a exclusão de limitação de certos danos, poderá, se 
tal lei se aplicar a si, não estar sujeito em parte ou na íntegra à exoneração de responsabilidade, 
exclusões ou limitações anteriores. 

Qualquer produto comprado ao fabricante está garantido em conformidade com a 
documentação relevante do produto e com os nossos Termos e Condições de Venda. 

O fabricante reserva-se o direito de alterar o conteúdo dos seus documentos, incluindo esta 
exoneração de responsabilidade seja de que forma for, em qualquer altura, por qualquer razão, 
sem aviso prévio e não será responsável, seja de que forma for, por possíveis consequências 
dessas alterações.

1.2.3  Responsabilidade sobre o produto e garantia

O operador deverá ser responsável pela adequabilidade do dispositivo para o fim específico. O 
fabricante não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências de má utilização por parte 
do operador. Uma instalação e utilização incorreta dos dispositivos (sistemas) resultarão na 
anulação da garantia. Os respectivos "Termos e Condições Standard" que forma a base do 
contrato de venda deverão também aplicar-se.

1.2.4  Informação relativa à documentação

Para evitar ferimentos do utilizador ou danos no dispositivo, é essencial que leia as informações 
presentes neste documento e que cumpra as normas nacionais, requisitos de segurança e 
normas de prevenção de acidentes aplicáveis.

Se este documento não se encontrar no seu idioma e se tiver problemas na compreensão do 
texto, aconselhamo-lo a contactar o seu representante local para obter assistência. O fabricante 
não aceita qualquer responsabilidade por danos ou ferimentos decorrentes de uma má 
compreensão das informações presentes neste documento.

Este documento é fornecido para o ajudar a estabelecer as condições de operação que permitam 
uma utilização segura e eficiente deste dispositivo. Neste documento, são também descritas 
considerações e precauções especiais que aparecem na forma dos ícones mostrados a seguir.
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1.2.5  Avisos e símbolos utilizados

Os avisos de segurança são indicados pelos seguintes símbolos.

•  MANUSEIOMANUSEIOMANUSEIOMANUSEIO
Este símbolo indica todas as instruções relativas às ações que devem ser realizadas pelo 
operador na sequência especificada.

i RESULTADORESULTADORESULTADORESULTADO
Este símbolo refere-se a todas as consequências importantes das ações anteriores.

1.3  Instruções de segurança para o operador

PERIGO!
Este aviso refere-se ao perigo imediato durante o trabalho com a eletricidade.

PERIGO!
Este aviso refere-se ao perigo imediato de queimaduras causado pelo calor ou por superfícies 
quentes.

PERIGO!
Este aviso refere-se ao perigo imediato presente quando este dispositivo é utilizado numa 
atmosfera perigosa.

PERIGO!
Estes avisos devem ser cuidadosamente respeitados. Uma não observância, ainda que parcial, 
destes avisos pode resultar em danos sérios para a saúde ou até mesmo a morte. Existe 
também o risco de danificar gravemente o dispositivo ou partes do equipamento do operador.

AVISO!
A não observância deste aviso de segurança, ainda que apenas parcial, acarreta o risco de 
problemas sérios de saúde. Existe também o risco de danificar gravemente o dispositivo ou 
partes do equipamento do operador.

CUIDADO!
Não respeitar estas instruções pode resultar em danos para o dispositivo ou para partes do 
equipamento do operador.

INFORMAÇÃO!
Estas instruções contêm informações importantes sobre o manuseio do dispositivo.

AVISO LEGAL!
Esta nota contém informações sobre directivas e normas estatutárias.

AVISO!
Em geral, os dispositivosdo fabricante apenas podem ser instalados, comissionados, operados e 
sujeitos a manutenção por parte de pessoal técnico qualificado e autorizado. 
Este documento é fornecido para o ajudar a estabelecer as condições de operação que permitam 
uma utilização segura e eficiente deste dispositivo.
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2.1  Âmbito de fornecimento

Acessórios opcionais
• É descrita a ligação de processo asséptico para o OPTISYS IND 8100 na ficha de dados 

adicionais "Acessórios para instrumentos de medição assépticos"

Consumíveis/peças sobresselentes disponíveis
•  Ferramenta de configuração (XGP9 000010)

INFORMAÇÃO!
Inspecione cuidadosamente as embalagens quanto a danos ou sinal de tratamento descuidado. 
Comunique quaisquer danos à empresa transportadora e à representação local.

INFORMAÇÃO!
Verifique a lista de encomenda para controlar se recebeu todos os itens encomendados.

INFORMAÇÃO!
Observe a placa de identificação do dispositivo para verificar se o mesmo foi entregue de acordo 
com a sua encomenda. Verifique se está inscrita a tensão de alimentação correta na placa de 
identificação.

Figura 2-1: Âmbito do fornecimento padrão

1  Sistema de medição de condutividade encomendado
2  Documentação
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2.2  Descrição do dispositivo

O método de medição indutiva permite uma aquisição isenta de manutenção da condutividade 
individual de alimentos líquidos. 

A célula de medição é um corpo vedado homogéneo constituído inteiramente de PEEK. O corpo 
possui um orifício através do qual flui o meio. Encontram-se integradas duas bobinas, a bobina 
primária e a secundária. A bobina primária é alimentada pela tensão CA; a bobina secundária 
capta a reduzida tensão induzida.

O valor desta tensão está dependente da condutividade do meio. Este sinal é, em seguida, 
amplificado na eletrónica para um sinal de saída de 4…20 mA linear. Na ponta do sensor, 
encontra-se instalada uma Pt100 de ação rápida para medir rapidamente a temperatura do 
meio, permitindo também uma compensação de temperatura rápida do sinal de condutividade. 

O valor da temperatura pode ser dado no segundo sinal de saída de 4…20 mA.

O sensor encontra-se totalmente encapsulado no corpo de PEEK, o qual possui uma superfície 
de < 0,8 µm e, dessa forma, é adequado para aplicações assépticas.

2.3  Placa de identificação

O sistema de medição de condutividade é especificado na etiquetagem da embalagem do 
sistema de medição e no próprio sistema de medição.

INFORMAÇÃO!
Observe a placa de identificação do dispositivo para verificar se o mesmo foi entregue de acordo 
com a sua encomenda. Verifique se está inscrita a tensão de alimentação correta na placa de 
identificação.

Figura 2-2: Exemplo de uma placa de identificação

1  Fabricante
2  Alimentação
3  Saídas
4  Código do modelo
5  Faixa de medição
6  Temperatura de processo/ambiente
7  Número de série, data de fabrico
8  Número tag.
9  Marcação CE
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3.1  Notas gerais sobre a instalação

3.2  Armazenamento e transporte

• Armazene o sistema de medição de condutividade na sua embalagem original num local seco 
e isento de poeiras. Mantenho-a afastado de sujidade.

• A embalagem original serve como proteção do equipamento. Desse modo, utilize-a sempre 
para transporte ou devolução ao fabricante.

3.3  Requisitos de instalação

• Para a versão asséptica, utilize apenas as mangas ou adaptadores recomendados. Se forem 
utilizados outros sistemas, não pode ser oferecida nenhuma garantia da estanquicidade ou 
funcionalidade adequada.

• A rosca de ligação deve possuir contacto elétrico direto com a manga roscada e o tubo ou 
depósito de metal.

• Na ligação asséptica G1, não utilize Teflon ou juntas de papel entre o sistema de medição de 
condutividade e o adaptador asséptico. O sensor de PEEK em conjunto com o adaptador de 
aço inoxidável irá executar o aperto asséptico. Assume-se que os requisitos foram seguidos.

• O binário de aperto para a manga deve ser 25...30 Nm.
• Para evitar problemas de turbulência, recomenda-se que o sistema de medição de 

condutividade seja montado a uma distância de >1 metro de uma curva.

INFORMAÇÃO!
Inspecione cuidadosamente as embalagens quanto a danos ou sinal de tratamento descuidado. 
Comunique quaisquer danos à empresa transportadora e à representação local.

INFORMAÇÃO!
Verifique a lista de encomenda para controlar se recebeu todos os itens encomendados.

INFORMAÇÃO!
Observe a placa de identificação do dispositivo para verificar se o mesmo foi entregue de acordo 
com a sua encomenda. Verifique se está inscrita a tensão de alimentação correta na placa de 
identificação.
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3.4  Ligação de processo

A manga de processo de G1 asséptica é fácil de soldar em depósitos ou tubos. Este tipo de 
montagem permite a instalação em conformidade com as normas de higiene (a 3A, FDA). A 
ligação G1 pode ser montada em qualquer rosca de contador, de acordo com ISO 228.

Estão disponíveis várias mangas de adaptador a ser encaixadas noutras ligações de processo. 
Para obter mais informações, consulte a ficha de dados "Acessórios para instrumentos de 
medição assépticos".

O sistema de medição de condutividade pode ser instalado em qualquer posição desejada.

A seta no sensor deve encontrar-se no sentido da vazão. Deverá existir meio a fluir sem bolhas 
de ar através do orifício para assegurar uma medição correta.

Figura 3-1: Seta para a direção da vazão
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3.5  Montagem dos produtos com marca 3A

A marca 3A é válida apenas quando o produto é montado num homólogo com marca 3A e 
instalado de acordo com o manual de instalação. Utilize também uma junta ou O-ring com 
marca 3A, se relevante.

Os produtos com marca 3A estão em conformidade com os critérios sanitários padrão de 3A. Os 
materiais e superfícies cumprem as exigências da FDA.

Os O-ring EPDM fornecidos com produtos com marca 3A estão em conformidade com as 
normas sanitárias de classe II (8% de matéria gorda láctea).

1 Utilize apenas os homólogos aprovados por 3A.
2 O orifício de inspeção deve ser visível e drenado. Vire-o para baixo para que possam ser 
observadas fugas.
3 Monte o dispositivo numa posição de autodrenagem.
4 Nivele a superfície interior do tubo com o homólogo.
5 Se possível, solde a partir do interior do depósito. As soldas não devem possuir fendas, folgas 
e fissuras. As soldagens devem ser retificadas para Ra = 0,8 µm.

Figura 3-2: A montagem de produtos 3A em instalações de tubos (A) ou instalações de depósitos (B)
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4.1  Instruções de segurança

4.1.1  Ligação elétrica M12

Encontra-se equipado um dispositivo sem visor com dois conectores de 4 pinos (lado esquerdo e 
direito)

PERIGO!
Para dispositivos usados em áreas perigosas, aplicam-se notas de segurança adicionais; 
consulte a documentação Ex.

PERIGO!
Todos os trabalhos efetuados nas ligações elétricas apenas devem ser realizados com a 
alimentação desligada.

PERIGO!
Cumpra os regulamentos nacionais relativos às instalações eléctricas!

AVISO!
Respeite em todas as circunstâncias os regulamentos locais relativos à saúde e à segurança no 
trabalho. Todos os serviços nos componentes elétricos do dispositivo de medição podem ser 
executados apenas por especialistas devidamente qualificados.

INFORMAÇÃO!
Observe a placa de identificação do dispositivo para verificar se o mesmo foi expedido de acordo 
com a sua encomenda.

CUIDADO!
Deve ser evitada humidade no conector do sensor! Esta poderá causar um curto-circuito e uma 
avaria do sensor!
Se a humidade penetrar no conector, seque-o com ar (ex. pistola de ar quente).

Figura 4-1: Conector de 4 pinos (lado esquerdo)

1  15...35 VCC (+)/castanho
2  Condutividade (-)/branco/4...20 mA
3  15...35 VCC (-)/azul 
4  Condutividade (+)/preto/4...20 mA
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Encontra-se equipado um dispositivo com visor com um conector de 4 pinos (lado esquerdo) e 
um conector de 8 pinos (lado direito)

Figura 4-2: Conector de 4 pinos (lado direito)

1  R1/castanho/entrada externa
2  Temperatura (-)/branco/4...20 mA
3  R2/azul/entrada externa
4  Temperatura (+)/preto/4...20 mA

Figura 4-3: Conector de 8 pinos (lado direito)

1  R1 (entrada externa)/branco
2  Temp. (+) (4...20 mA)/castanho
3  Relé 2/verde
4  Relé 2/amarelo
5  Relé 1/cinzento
6  Relé 1/vermelho claro
7  Temp. (-) (4...20 mA)/azul
8  R2 (entrada externa)/vermelho
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4.1.2  Bucins da ligação elétrica

Figura 4-4: Transmissor da visão geral da ligação

1  COM 1
2  COM 2
3  R1 e R2 (entrada de contacto)
4  Alimentação+ e alimentação-
5  Temp+ e Temp- (saída)
6  Cond.+ e Cond.- (saída)
7  UnitCom (cabo de fita para visor)

Faixa R1 (entrada de contacto) R2 (entrada de contacto)

1 (0...200 mS/cm) Não ligado Não ligado

2 (0...20 mS/cm) 24 VCC Não ligado

3 (0...2 mS/cm) Não ligado 24 VCC

4 (0...500 µS/cm) 24 VCC 24 VCC

DFON

Supply

V DC

4-20 mA

Temp.

+-
R1.
R2.

+ -
4-20 mA
Cond.
Conc.

+-
Com.1 2

2

INFORMAÇÃO!
O valor final para a condutividade pode ser livremente escolhido segundo os requisitos do 
cliente.

INFORMAÇÃO!
A tabela dos intervalos de condutividade acima, apresenta as configurações predefinidas de 
fábrica e pode ser alterada no menu.
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Para ligar a ferramenta de configuração

Figura 4-5: Visão geral do visor

1  Não ligado
2  Não ligado
3  Relé 2/verde
4  Relé 2/amarelo
5  Relé 1/cinzento
6  Relé 1/vermelho claro
7  COM 1
8  COM 2
9  UnitCom (cabo de fita para transmissor)

COM 1 Mola vermelha

COM 2 Mola preta
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5.1   Menu

5.1.1  Comunicação através do visor do ecrã tátil

•  Comece com um toque no visor
i Surge o botão MenuMenuMenuMenu no visor

•  Toque o botão para entrar na visão geral do menu
i Agora pode escolher o menu necessário

Navegação vertical através dos botões ↑ e ↓.

Descrição geral do menu

Menu do sistema de medição de condutividade

Menu OSYS menu (Menu OSYS)

Display menu (Menu do visor)

Data display mode (Modo de apresentação de 
dados)

• Transmitter value (default) (Valor do transmissor 
(predefinido))

• Display conversion (Apresenta conversão)

Identification (Identificação)Identification (Identificação)Identification (Identificação)Identification (Identificação)

Prod. Identification (Identificação de produto) User date, Tag no. (Dados de utilizador, n.º de 
identificação)

Communication data (Dados de comunicação) Poll address, Desc, Message, Message start 
(Endereço de sondagem, desc., mensagem, início 
de mensagem)

Product data (Dados do produto) Model mode, Serial no., Prod. date, Firmware 
(Modo do modelo, n.º de série, data do produto, 
firmware)

Poll address (Endereço de sondagem)

Modo de circuito de corrente Enable / Disable (Ativar/desativar)

Input config (Config. de entrada)Input config (Config. de entrada)Input config (Config. de entrada)Input config (Config. de entrada)

Conductivity ranges (Intervalos de condutividade) Conductivity range 1 (Default measuring range) 
(Intervalo de condutividade 1 (intervalo de medição 
predefinido))

Conductivity range 2 (Intervalo de condutividade 2)

Conductivity range 3 (Intervalo de condutividade 3)

Conductivity range 4 (Intervalo de condutividade 4)

Temp. compensation (Compensação de temp.) range 1%/K (intervalo de 1%/K)

range 2%/K (intervalo de 2%/K)

range 3%/K (intervalo de 3%/K)

range 4%/K (intervalo de 4%/K)

Advanced compensation (Compensação avançada)

Output config (Config. de saída)Output config (Config. de saída)Output config (Config. de saída)Output config (Config. de saída)

Output mode (Modo de saída) Conductivity mode (Modo de condutividade) 

Concentration mode (Modo de concentração) 

Conductivity mode (Modo de condutividade) Select range 1...4 (Selecionar o intervalo 1...4)

Concentration mode (Modo de concentração) Use PC (Utilizar PC)
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Menu do visor

Temperature output (Saída de temperatura) Temp. at 4 mA (Temp. a 4 mA)

Temp. at 20 mA (Temp. a 20 mA)

Output temp. unit (Unidade de temp. de saída)

Output current limits (Limites atuais de saída) Lower current limit (Limite atual inferior)

Upper current limit (Limite atual superior)

Lower temp. curr. limit (Limite atual de temp. 
inferior)

Upper temp. curr. limit (Limite atual de temp. 
superior)

Error output (Erro de saída) Setting the error output current (Configuração do 
erro da corrente de saída)

Error output channel (Erro do canal de saída)
• Canal 1
• Canal 2

ConfiguraçãoConfiguraçãoConfiguraçãoConfiguração

Identification (Identificação) Tag, S/N, Date, Prod. Date (Etiqueta, n.º/s., data, 
data do prod.)

Entrada Input at 0% (Entrada a 0%)
• Current at 100% (20 mA) (Corrente a 100% (20 

mA))

Input at 100% (Entrada a 100%)
• Current at 0% (4 mA) (Corrente a 0% (4 mA))

Damping (Amortecimento)
• 0 = off / 1...30 sec. (0 = desligado/1...30 seg.)

Lin. Correction (Correção linear)
• Enable / Disable (Ativar/desativar)

Display Output (Valor do visor) Display at 0% (Visor a 0%)
• Display value at 100% (Valor do visor a 100%)

Display at 100% (Visor a 100%)
• Display value at 0% (Valor do visor a 0%)

Decimal (Decimal) 
• Number of digits (Número de dígitos)

Unidade
• Select from list (Selecionar da lista)
• Select from CUSTOM / create (Selecione a partir 

de PERSONALIZAR/criar)

ABS / REL (ABS/REL.)
• Select, when pressure (not applicable) 

(Selecionar, quando sob pressão (não aplicável))
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Error / Warning setup (Configuração de 
alarme/erro)

High error (Erro de gravidade elevada)
• High error limit (Limite de erro de gravidade 

elevada)
• High error indication (Indicação de erro de 

gravidade elevada)
• High error Back light (Luz de fundo de erro de 

gravidade elevada)

High warning (Aviso de gravidade elevada)
• See High error (Visualizar erro de gravidade 

elevada)

Low error (Erro de gravidade reduzida)
• See High error (Visualizar erro de gravidade 

elevada)

Low warning (Aviso de gravidade reduzida)
• See High error (Visualizar erro de gravidade 

elevada)

Relay setup (Configuração de relé) Relay 1 mode (Modo de relé 1) 
• AO / AC / NO / NC (AO/AC/NO/NC)

Rel. 1 set point (Ponto de definição de relé 1)
• Point relay ON (Ponto de relé LIGADO)

Rel. 1 reset point (Ponto de reposição de relé 1)
• Point relay OFF (Ponto de relé DESLIGADO)

Relay 2 mode (Modo de relé 2) 
• AO / AC / NO / NC (AO/AC/NO/NC)

Rel. 2 set point (Ponto de definição de relé 2)
• Point at relay ON (Ponto no relé LIGADO)

Rel. 2 reset point (Ponto de reposição de relé 2)
• Point at relay OFF (Ponto no relé DESLIGADO)

Display setup (Configuração do visor)Display setup (Configuração do visor)Display setup (Configuração do visor)Display setup (Configuração do visor)

Screen layout (Disposição do ecrã) Standard screen (Ecrã padrão) 
• Not applicable for conductivity (Não aplicável para 

condutividade)

conductivity measuring system specific screen 
(Ecrã específico do sistema de medição de 
condutividade)

• Select display design (Selecionar design de visor)

Back light (Luz de fundo) Cor
• Select from list (white, green, red) (Selecionar da 

lista (branco, verde, vermelho))

Intensity (Intensidade)
• Select from list (Selecionar da lista)

Palavra-passe Password Enable (Ativar palavra-passe) 
• Enable / Disable (Ativar/desativar)

New password (Nova palavra-passe)
• Create new password (Criar nova palavra-passe)

Menu timeout (Tempo limite do menu) Time in seconds (Tempo em segundos)

DiagnósticosDiagnósticosDiagnósticosDiagnósticos

Statistics (Estatísticas) Min. / Max value - High / Low errors - Uptime since 
power up (Valor mín./máx. - Erros de gravidade 
elevada/reduzida - Tempo de funcionamento desde 
o arranque)

Demo setup (Configuração demo) Select demo mode (Selecionar modo demo)
• Disabled / Static / Cyclic 

(Desativado/estático/cíclico)

Select demo value (Selecionar valor demo)
• Insert value (Introduzir valor)
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5.2  Definições predefinidas

O OPTISYS IND 8100 será entregue com os seguintes valores predefinidos para condutividade e 
temperatura:

Factory setting (Configuração de fábrica) Load factory setting (Carregar configuração de 
fábrica)

Service menu (Menu de serviços) For service personnel (Para pessoal de serviço) 

Conductivity range 1 (Intervalo de condutividade 1) 0...200 mS/cm (Default working range) (0...200 
mS/cm (intervalo de trabalho predefinido))

Conductivity range 2 (Intervalo de condutividade 2) 0...20 mS/cm

Conductivity range 3 (Intervalo de condutividade 3) 0...2 mS/cm

Conductivity range 4 (Intervalo de condutividade 4) 0...500 µS/cm

Temperatura 0...150°C

INFORMAÇÃO!
A tabela dos intervalos de condutividade acima, apresenta as configurações predefinidas de 
fábrica e pode ser alterada no menu. 



 OPERAÇÃO 5

21

OPTISYS IND 8100

www.krohne.com08/2016 - 4005487701 - MA OPTISYS IND 8100 R01 pt

5.3  Configuração rápida para ajustar a saída da corrente

Guarde os valores corretos e saia do menu, carregando no botão "voltar" várias vezes.

Menu

Sensor menu (Menu do sensor)

Output config (Config. de saída)

Conductivity mode (Modo de condutividade)

Range 1 (Intervalo 1)

conductivity at 4 mA, change if necessary by using the change button (condutividade a 4 mA, 
modificar se necessário, utilizando o botão "alterar")
conductivity at 20 mA, change if necessary by using the change button (condutividade a 20 mA, 
modificar se necessário, utilizando o botão "alterar")

Menu

Sensor menu (Menu do sensor)

Output config (Config. de saída)

Temperature output (Saída de temperatura)

Temp. at 4 mA, change if necessary by using the change button (Temp. a 4 mA, modificar se 
necessário, utilizando o botão "alterar")
Temp. at 20 mA, change if necessary by using the change button (Temp. a 20 mA, modificar se 
necessário, utilizando o botão "alterar")
Output temp. unit, change if necessary by using the change button (Unidade de temp. de saída, 
modificar se necessário, utilizando o botão "alterar")

INFORMAÇÃO!
O valor final para a condutividade pode ser livremente escolhido segundo os requisitos do 
cliente.
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6.1  Disponibilização de peças sobresselentes

O fabricante adere ao princípio básico de fornecer peças sobresselentes adequadas 
funcionalmente para cada dispositivo ou acessório principal durante um período de 3 anos após 
o fornecimento relativo à fase de produção final do dispositivo.

Esta regra aplica-se apenas às peças sobresselentes sujeitas a desgaste em condições de 
funcionamento normal.

6.2  Disponibilização de serviços

O fabricante oferece uma gama de serviços para apoiar o cliente após a expiração da garantia. 
Os mesmos incluem reparação, manutenção e formação.

6.3  Devolução do dispositivo ao fabricante

6.3.1  Informações gerais

Este dispositivo foi fabricado e testado corretamente. Se for instalado e utilizado de acordo com 
estas instruções de funcionamento, dificilmente apresentará qualquer problema.

INFORMAÇÃO!
Para informações mais precisas, contacte a sua delegação de vendas local.

CUIDADO!
Se, apesar disso, for necessário devolver um dispositivo para inspeção ou reparos, preste muita 
atenção nos seguintes pontos:
• Devido a normas estatutárias relativas a proteção ambiental e salvaguarda da saúde e 

segurança do pessoal, o fabricante apenas poderá manusear, testar e reparar dispositivos 
devolvidos que tenham estado em contacto com produtos que não apresentem riscos para o 
pessoal e ambiente.

• Isto significa que o fabricante apenas pode prestar assistência ao dispositivo se o mesmo vier 
acompanhado pelo seguinte certificado (ver secção seguinte), confirmando que o dispositivo 
é seguro para ser manuseado.

CUIDADO!
Se o dispositivo tiver sido operado em contacto com produtos tóxicos, cáusticos, inflamáveis ou 
poluentes da água, pede-se que:
• verifique e assegure-se, se necessário mediante lavagem ou neutralização, de que todas as 

cavidades do dispositivo estão isentas de tais substâncias perigosas,
• inclua um certificado com o dispositivo que confirme que é seguro manusear o produto, 

indicando o produto utilizado.
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6.3.2  Formulário (para cópia) para acompanhar um dispositivo devolvido

6.4  Eliminação do produto

CUIDADO!
Para evitar qualquer risco ao nosso pessoal de assistência, este formulário deve ser afixado 
numa posição acessível de fora da embalagem que contém o dispositivo devolvido.

Empresa: Endereço:

Departamento: Nome:

Nº de tel.: N.º de fax e/ou endereço email:

Nº de encomenda ou nº de série do fabricante:

O dispositivo foi operado com o seguinte elemento:

O elemento é: radioativo

perigoso para a água

tóxico

cáustico

inflamável

Verificámos que nenhuma cavidade do dispositivo contém essas 
substâncias.

Procedemos à lavagem e neutralização de todas as cavidades do 
dispositivo.

Deste modo, confirmamos que a devolução do aparelho não representa risco para o homem ou para o ambiente devido 
a qualquer elemento residual nela contido.

Data: Assinatura:

Carimbo:

CUIDADO!
A eliminação do produto tem de ser realizada de acordo com a legislação aplicável no seu país.

Recolha seletiva de REEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) na União Europeia:Recolha seletiva de REEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) na União Europeia:Recolha seletiva de REEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) na União Europeia:Recolha seletiva de REEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) na União Europeia:

De acordo com a diretiva 2012/19/UE, os instrumentos de controlo e monitorização marcados 
com o símbolo WEEE e que atingem o final da sua vida útil não devem ser eliminados com outros não devem ser eliminados com outros não devem ser eliminados com outros não devem ser eliminados com outros 
resíduosresíduosresíduosresíduos.
O utilizador deve entregar os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) a um 
ponto de recolha designado para a reciclagem deles ou então restituí-los à nossa organização 
local ou representante autorizado.
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7.1  Princípio de medição

7.1.1  Medição de condutividade - indutiva

O método de medição indutiva permite uma aquisição maioritariamente isenta de manutenção 
da condutividade, inclusive nas condições do meio mais rigorosas. No princípio da medição 
indutiva, o sensor consiste num remetente-recipiente-bobina. Este princípio é aqui utilizado 
para determinar a condutividade em soluções com valores superiores, onde a medição de 
contacto direto não é apropriada. É gerado um campo magnético através de uma bobina elétrica 
e uma segunda bobina elétrica, que é colocada ao lado da mesma, sendo-lhe transferido um 
certo valor de energia elétrica. Com um sensor de condutividade indutiva, o meio de processo 
flui diretamente através do meio do sensor. Dado que a tensão na primeira bobina é constante, a 
quantidade de energia transferida para a segunda bobina é diretamente proporcional à 
resistência elétrica da solução. Devido a tal tensão e à constância da célula, pode ser medida a 
condutividade. Encontra-se igualmente integrado no corpo de PEEK um sensor de PT100, 
colocado na ponta do sensor. Este mede a temperatura do meio real, de forma a permitir uma 
rápida compensação de temperatura do sinal de condutividade, o qual é muito dependente da 
temperatura. O OPTISYS IND 8100 apresenta, igualmente, um sinal de saída de 4...20 mA 
analógico.

O sensor encontra-se totalmente encapsulado no corpo de PEEK, o qual possui uma superfície 
com uma aspereza da superfície (Ra) de < 0,8 µm. Dessa forma, é adequado para a utilização em 
processos assépticos ou diretos em álcalis ou ácidos concentrados.

Figura 7-1: Princípio de funcionamento

1  Configuração de intervalo para entrada R1 e R2
2  Saída de 4...20 mA de concentração/condutividade
3  Temperatura de saída de 4...20 mA
4  Direção do vazão
5  Bobina primária
6  Sensor Pt100
7  Bobina secundária



 DADOS TÉCNICOS 7

25

OPTISYS IND 8100

www.krohne.com08/2016 - 4005487701 - MA OPTISYS IND 8100 R01 pt

7.2  Dados técnicos

INFORMAÇÃO!
• Os dados seguintes são fornecidos para as aplicações gerais. Se necessitar de dados mais precisos 

para a sua aplicação específica, entre em contato connosco ou com a sua delegação de vendas local.
• Informações adicionais (certificados, ferramentas especiais, softwares,...) e a documentação completa 

relativa ao produto podem ser descarregadas gratuitamente do sítio web (Downloadcenter).

Sistema de medição
Princípio de medição Indutiva, 2 transformadores de núcleo toroidal

Faixa de medição Condutividade: 0...500 µS/cm até 1 S/cm, 14 intervalos selecionáveis

Limite de deteção ≥ 50 µS/cm

Concentração: 4 intervalos/meios configurados de fábrica, 1 
intervalo/meio definido pelo cliente

Temperatura: -30...+150°C, intervalo livremente programável 

Design
Sensor de temperatura Pt100

Visor LED Estado do relé, concentração, temperatura, condutividade

Precisão de medição
Precisão (sistema de medição de 
condutividade incluindo o 
transmissor a +25°C/77°F de 
ambiente)

Condutividade:
• ≤1,5% a 0...500 µS/cm
• ≤1,0% a 0...1 mS/cm - 0...500 mS/cm
• ≤1,5% a 0...1 S/cm
Temperatura:

• Intervalo selecionável de ≤0,4%

Condições de funcionamento
Pressão do processe ≤ 10 bar / 145 psi

Intervalo de temperatura -30...+140°C/-22...+285°F (150°C/302°F < 1 hora)

Temperatura ambiente com visor -30...+80°C / -22...+176°F

Temperatura ambiente sem visor -40...+85°C / -40...+185°F

Humidade relativa (IEC 68.2.38) 98% de condensação

Materiais
Alojamento Ø 80 mm, aço inoxidável 1.4301, AISI 304

Bucim M16 Plástico ou aço inoxidável

Ficha M12 Aço inoxidável

Sensor 37 mm de PEEK virgem, 83 mm de PEEK virgem 1.4404 (316L)

Condições de instalação
Proteção de entrada IP67 / IP69 K

Ligação de processo G1 asséptico, rotativo

Vibrações
1,0 mm (2...13,2 Hz) 0,7g 
(13,2...100 Hz)

IEC 60068.2.6 - teste Fc
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Alimentação
Potência 15...35 VDC, 150 mA

Condutividade do tempo de 
resposta

T90 < 2 segundos

Temperatura de tempo de 
resposta

T90 < 15 segundos

Entrada e saída
Saída, condutividadeSaída, condutividadeSaída, condutividadeSaída, condutividade

Compensação de temperatura 0...5%/K, ajustável

Intervalo de compensação -20...+150°C / -4...+302°F

Tempo de arranque ≤ 15 segundos

Saída 4...20 mA ou 4...20 mA (HART®)

Overrange 21,6 mA

Temperatura de referência +25°C/+77°F (ajustável)

Saída, temperatura Saída, temperatura Saída, temperatura Saída, temperatura 

Intervalo de medição (livremente 
programável)

-30°C...+150°C / -22°F...+302°F 

Precisão ≤ 0,4% de intervalo selecionável

Saída 4...20 mA

Overrange 21,6 mA

Saída, concentração selecionávelSaída, concentração selecionávelSaída, concentração selecionávelSaída, concentração selecionável

NaOH (soda cáustica) 0...15% por peso (0...+90°C/+32...+194°F)
25...50% por peso (0...+90°C/+32...+194°F)

HNO3 (ácido nítrico) 0...25% por peso (0...+80°C/+32...+176°F)
36...82% por peso (0...+80°C/+32...+194°F)

Específico do cliente O cliente pode definir o limite de medição (linearização de 30 pontos)

Saída de reléSaída de reléSaída de reléSaída de relé

Contactos 2 x relés de estado sólido no visor

Corrente de carga 75 mA

Tensão 60 Vp

EntradaEntradaEntradaEntrada

Entrada de contacto R1 e R2, para selecionar um dos 4 intervalos de medição

Aprovações
CE Este dispositivo atende aos requisitos estatutários das diretivas CE. O 

fabricante certifica os testes bem sucedidos do produto ao aplicar a marca 
CE.

Resistência ao choque: IEC 60068-2-31, Testes ambientais - Parte 2: teste Fc

Compatibilidade eletromagnética: de acordo com EN 61326, NAMUR NE 21

Diretiva de baixa tensão: requisitos de segurança para equipamento elétrico 
de medição, controlo e utilização em laboratório, de acordo com EN 61010-
1:2001

Imunidade (CEM) EN 61000-6-2

Emissões (CEM) EN 50081-1

Asséptica FDA, 1935 / 2004, 2023 / 2006

3A
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7.3  Dimensões

Figura 7-2: Dimensões

Dimensões [mm] Dimensões [polegada]

a 100 3,94

b 62 2,44

c 95 3,74

d 6,6 0,26

e 25,5 1,01

f 37 1,46

g 40,5 1,6

h 82 3,23

j 83 3,27

k 87 3,43

l 128 5,04

e

e

f g

h



KROHNE – Instrumentação de processo e soluções de medição

• Vazão

• Nível

• Temperatura

• Pressão

• Análise de processo

• Assistência

Sede KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Alemanha)
Tel.: +49 203 301 0
Fax: +49 203 301 10389
info@krohne.com

©
 K

R
O

H
N

E 
08

/2
01

6 
- 

40
05

48
77

01
 -

 M
A

 O
P

TI
SY

S 
IN

D
 8

10
0 

R
01

 p
t -

 S
uj

ei
to

 a
 a

lt
er

aç
õe

s 
se

m
 a

vi
so

 p
ré

vi
o.

A lista atual de todos os contatos e endereços da KROHNE pode ser encontrada em:
www.krohne.com


